The Lily Challenge
Heb jij ook zoveel restjes stof liggen
die heel graag gebruikt willen worden?
Waarschijnlijk elke quiltster wel, maar
daar komt nu verandering in. Het Klossie
heeft hiervoor een leuk, maar ook vooral
praktisch project: ‘The Lily Challenge’.
Het Basisblok
Dit is stap 1 van de restjesquilt ‘Lovely Lily’.
Je kan de quilt natuurlijk zo groot maken
als je zelf wilt. Van dit basisblok heb je er
een heleboel nodig dus ga er alvast mee
aan de slag. In het Klossie deel 6 met
thema restjes staat het hele patroon van
deze leuke quilt, dus nog even geduld! Zoek
veel verschillende reststofjes bij elkaar
en kies voor de achtergrond ecru-beige
stofjes. Heel veel verschillende stofjes
geeft een leuk effect, want dan wordt het
een boeiend geheel.
Hoe ga ik aan de slag?
Print het patroon op ware grootte uit en
maak mallen van de patroondelen. Per
blokje heb je voor de achtergrond 1x de
delen D, E en F en 2x deel B nodig (zoals op
het schema is aangegeven). Neem voor de
bloem gekleurde stofjes en houd daarbij
een paar kleuren aan. Ik heb gekozen
voor rood-roze, maar dat mogen ook een
heleboel verschillende soorten zijn!

Volgorde:
- Zet aan het kleine vierkantje (deel D) het
kleine driehoekje (deel C)
- Zet daaraan deel B van de gekleurde stof
- Zet dan aan beide kanten deel B van de
achtergrondstof en maak er een vierkant
van door deel A eraan te zetten.
- Als laatste zet je er deel E en F aan.
Naai de naadtoeslag niet mee wanneer
je de patroondelen aan elkaar naait, dan
kun je later kiezen naar welke kant je de
naadtoeslag strijkt. Knip na elk genaaid
naadje de naadtoeslag af op ongeveer 0,5
cm. Doe dit meteen want als je het later
wilt doen is het veel moeilijker. Knip ook
bij de hoekpunten de overtollige stof weg.
Ben je klaar met het blokje, strijk het dan
vanaf de achterkant (begin bij het kleine
vierkante blokje) en snijd het blokje bij.
Maak in totaal 80 blokjes voor het maken
van de hele quilt. De fanatieke quiltsters
kunnen er gerust meer maken ;).
En dan nu: doorwerken of geduld hebben
want het vervolg van het patroon van deze
Lovely Lily quilt staat in het Klossie deel 6!
Zie het patroon op de volgende pagina ->

Per blokje heb je voor de lelie deel A, B en
C in een leuk gekleurd stofje nodig. Later
bij het maken van de quilt komen er nog
groene stofjes bij, maar op welke manier is
nu nog een verrassing.

Veel quiltplezier!
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